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Contraindicații și interdicții Forme, 
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NB: Indicații tehnice și puncte pentru precauții de 
atenție

Dispozitiv medical controlat
Rășină compozită fotopolimerizare pentru coroane și poduri

Luna-Wing
1. Precauții
2. Atenții de bază importante
3. Alte precauții

3 Manipulare, depozitare și date de expirare Luna-Wing atinge un echilibru bun între proprietăți excelente și manipulare ușoară, cu umplutură dezvoltată de 

nanotehnologie. Testele de siguranță biologică bazate pe standardul global ISO 10993 „Evaluarea biologică a 

dispozitivelor medicale” au fost efectuate pe Luna-Wing. De asemenea, compania noastră' e originala

Testele de evaluare biogenetică pe celule, țesuturi au scos la iveală, de asemenea, detalii suplimentare despre efectul Luna-

Wing în gură.

1. Manipulare și depozitare
2. Data de expirare
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Utilizare prevăzute și efect/eficacitate 
Caracteristici

1. Siguranță

2. Proprietăți
3. Manipulare
4. Culori

[ Contraindicații și interdicții ］
Avertizare

5-6 Nuanțe Luna-Wing Tabelul de 
culori 7 Compoziții Luna-Wing

Nu utilizați acest produs la pacienții care au antecedente de alergie (cum ar fi iritația) la acest 
produs sau la monomer metacril.

1. Pastă de grund
2. Rășină opac
3. Rășină pentru corp

4. Pata
5. Reparare lichid

[ Forme, compoziție și principii ］
Avertizare

Acest produs este din articolele următoare și conține ingrediente de mai jos.
Articol Stat Ingrediente

7-8 Instrucțiuni de utilizare Rășină opaca Paste monomer metacrilat, umpluturi anorganice, pigmenti etc.

1. Pastă de grund
2.1 Opac invizibil
2.2 Opac
2.3 Culoare opac specială
3.1 Dentina opac
3.2 Cervical
3.3 Dentina
3.4 E-mail
3.5 E-mail trans
3.6 Translucid
3.7 Efect
3.8 Baza
4. Pata
5. Reparare lichid

Rășină pentru corp Paste monomer metacrilat, umpluturi organice, umpluturi anorganice, pigmenti etc.

Pata Pastă/Lichid monomer metacrilat, umpluturi anorganice, pigmenti etc.

Lichid de reparare Lichid metacrilat monomer etc.

Pastă de grund Paste Agent de cuplare silan etc.

Principii: Acest material este un tip fotopolimerizare, vindecat prin lumină vizibilă.

[ NB: Indicații tehnice și puncte de atenție ］
Avertizare

1. Pentru fotopolimerizarea acestui produs, utilizați o lampă cu halogen, o lampă cu xenon, o lampă cu halogenuri metalice 
sau LED cu o lungime de undă efectivă de 400-500 nanometri.
În cazurile în care urmează să fie folosite alte echipamente medicale de întărire sau dacă aveți întrebări 
despre mașină, vă rugăm să nu ezitați să nu contactați.

2. Deoarece pot apărea fracturi, acest produs nu poate fi utilizat pentru molari.

9
9
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11-21 Tehnica de bază de stratificare

Program de fotopolimerizare

Tehnica de bază de stratificare Luna-
Wing Basic Layering Step

3. În cazurile în care acest produs este utilizat pentru dintele anterioare și coroana orientată, zona ocluzală a dintelui opus 
trebuie să fie acoperită cu metal pentru a evita fracturile.

4. Închideți capacul imediat și strâns după utilizarea acestui produs.

5. Folosiți perii separate pentru pasta de grund, opac, pete și lichid de reparare.

6. Când este utilizat pe un palet sau pe hârtie de amestecare, acest produs trebuie acoperit cu o capacitate de umbră.Stratificare de bază pentru coroana de față 
Stratificare de bază pentru podul Crown 
Stratificare de bază pentru coroana de față

7. Nu amestecați rășina corporală cu alte materiale și nu amestecați mai mult de un tip de rășină corporală 
pentru a preveni captarea bulelor de aer și deteriorarea calității proprietăților materiale.

22 Aliniați-vă 8. Pata trebuie aplicata pe stratul interior; vă rugăm să utilizați email sau alte produse după aplicarea petelor.

1 9. Evitați expunerea la lumină puternică sau lumina soarelui (în apropierea ferestrelor sau a luminilor de laborator, etc.) 
pentru a preveni întărirea pastei.

2
10. Nu utilizați baza pe partea frontală, deoarece baza este proiectată numai pentru zona pontică.



[ Precauții ] [Utilizarea preconizată și efectul / eficacitatea ］
Avertizare

1. Precauții
① Asigurați o ventilație adecvată (de câteva ori pe oră).

② Când tăiați și lustruiți produsul în, utilizați ventilator de evacuare și mască anti-prafă, așa cum este aprobat de agenția locală 

de siguranță publică, pentru a evita inhalarea prafului. Purtați ochelari de protecție pentru a proteja ochii.

③ Nu utilizați acest produs în afara sferei de aplicare a indicațiilor, efectelor sau potenței recomandate.

④ Nu utilizați acest produs în combinație cu alte produse.
⑤ Numai personalul autorizat trebuie să manipuleze acest produs.

⑥ Nu slăbiți și nu înșurubați seringa la temperatură scăzută deoarece se poate rupe. Vă rugăm să utilizați acest produs la o 

temperatură ambientală de aproximativ 20℃. De exemplu, în cazurile în care produsul a fost depozitat la 4℃, lăsați-l la o 

temperatură a camerelor de aproximativ 20℃ timp de mai mult de 20 de minute. pentru a pregăti pentru utilizare. 

20℃-25℃ este temperatura optimă pentru o manipulare ușoară.

Acest produs este o rășină compozită de tip fotopolimerizare pentru restaurarea coroanelor dentare și a 

coroanelor temporare, cum ar fi coroane de față, coroane de jacket și punți. Nu utilizați acest produs în alte 

scopuri.

[ Specificatiile produsului ]
Acest produs este o rășină compozită de tip fotopolimerizare 

pentru coroane și punți dentare clasificate ca

ISO 10477, Materiale de coroană și punte pe bază de polimeri 

pentru stomatologie care conțin un inițiator sensibil la lumină 

sau UV;Tipul 2, Clasa 2

Rășină pentru corp Vârful tare*
(Standard)

Duritate (HV) 59 59
Rezistența la încovoiere (MPa) 116 105

Absorbția apei (μg/mm3) 29 28
Solubilitate (μg/mm3) 1.0 0,9

* Avem o gamă de smalț dur, smalț trans și translucid, iar 
vâscozitatea lor este aceeași cu cea a dentinei.

2. Atenții de bază importante

① Încetați imediat utilizarea acestui produs dacă la pacienți apar semne de alergie, cum ar fi iritație sau grabă. 

Dacă simptomele persistă, solicitați sfatul medical.

② Operatorii trebuie să întrerupă utilizarea dacă apar semne de iritare sau erupție cutanată. Dacă simptomele persistă, 

solicitați asistență medicală.

③ Nu manipulați materialul neîntărit al acestui produs cu mâinile goale. Purtați mănuși de plastic și ochelari de 

protecție pentru a vă proteja de iritare. Evitați contactul direct cu pielea și ochii. În cazul contactului cu pielea, 

ștergeți cu tampoane de bumbac alcoolizate și clătiți cu multă apă curentă. În caz de contact cu ochii, clătiți 

imediat cu multă apă curentă și consultați un medic.

[ Caracteristici ］
1. Siguranță

Acest produs este conform cu ISO 10993-1 și biocompatibilitatea a fost confirmată prin teste de evaluare. Acest 

produs a trecut, de asemenea, propriile noastre teste de siguranță biologică bazată pe evaluarea biogenetică, 

celulară și tisulară.

2. Proprietăți
Dimensiunea particulelor materialelor de umplutură este bine ajustată, iar materialele de umplutură sunt formulate cu 

densitate mare și echilibru bun. Proprietăți precum rezistența la încovoiere, duritatea și rezistența la abraziune sunt 

îmbunătățite prin întărirea legăturii dintre matrice și materiale de umplutură. Rata ridicată de umplere a materialelor de 

umplere funcționează pentru a reduce contracția la întărire, previne fisurile și îmbunătățește precizia de potrivire. În gura, 

gradul de abraziune prin periaj este scăzut și luciul este de lungă durată.

3. Alte precauții
Zona de restaurare a coroanei poate fi pătată și aderență la placă, în funcție de obiceiurile alimentare ale pacienților. 

Recomandați curățarea bucală zilnică.

3. Manipulare

Gama de rășini Opaque include Invisible Opaque foarte curgător, care curge uniform în subdebitul granulelor de 

retenție. Cu Opaque, fotopolimerizarea este asigurată cu o adâncime profundă de fotopolimerizare.

Pasta de rășină Luna Wing Body este un material atât de ușor de modelat, așa-i menține forma fără a se 

scurge în timpul procesului de formare. Emailul, Trans Enamel, Translucid, Effect și Baza previn formarea 

bulelor de aer având o vâscozitate cu 30% mai mică decât Dentina Cervicală, Opaca și Dentina. De 

asemenea, avem o gamă de smalț dur, smalț trans și translucid, iar consistența lor (vâscozitatea) este 

aceeași cu cea a dentinei.

[ Manipulare, depozitare și date de expirare ］
Avertizare

1. Manipulare și depozitare

① Acest produs trebuie depozitat în afara contactului cu surse directe de lumină, la o temperatură de 4-25℃.

② Nu depozitați prea multe produse în aceeași zonă de depozitare.

③ Zonele de depozitare și de lucru trebuie să fie echipate cu stingător de incendiu.

④ A nu se lăsa la îndemâna personalului, altul decât personalul stomatologic.

2. Data de expirare

① Acest produs trebuie utilizat înainte de data de expirare tipărită pe ambalaj.

② Data de expirare tipărită pe pachet se bazează pe autentificarea noastră.

③ Data de expirare imprimată pe ambalaj se referă la utilizarea datei de expirare.

* (ex.; AAAA-LL înseamnă ultima zi a AAAA ' un' /MM ' luna ca data de expirare)

4. Culori
Luna-Wing reproduce culorile ghidurilor de nuanțe de uz general. Pentru nuanțele A2, A3 și A3.5 

frecvent, Red Plus Shade este disponibilă pentru a crește roșeața gurii. Red Plus Shade reproduce 

roșeața și strălucirea tipică dinților japonezi. În cazurile în care nu este asigurată o grosime suficientă, 

aplicați Opaque Dentine subțire pentru a reproduce cu ușurință culoarea. Gama de nuanțe Opaque 

Dentine este disponibilă numai în seria A. Există o varietate de culori caracterizatoare, cum ar fi Effect și 

Stain, care funcționează eficient pentru a face accente parțiale. În plus, Luna-Wing are o fluorescență 

similară cu dinții naturali pentru o restaurare și mai frumoasă.
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[ Luna-Wing Shade Color Table ］

■ Nuanțe de bază A0 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opac invizibil IvO

Opac OA0 OA1 OA2 OA3 OA3.5 OA4 OB1 OB2 OB3 OB4 OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4

Cervical CA1 CA2 CB1 CB2 CC1 CC2 CD1 CD2

Dentina opaca ODA0 ODA1 ODA2 ODA3 ODA3.5 ODA4

Dentină DA0 DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Smalț E0 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E2 E3 E4 E2 E3

■ Red Plus Shade ■ Efect

Opac OA2 R OA3 R OA3.5 R HV WE NOI A.M OC Cafea portocale L GUM GUMĂ D GUM

■ Pata
Cervical CA1 R CA2 R

alb Lăptos Roz Roz somon Alb Violet violet portocale Portocaliu închis roșu
Ce Mky Pnk S Pnk W Vl t Vl t Org Dk Org roșu

Dentină DA2 R DA3 R DA3.5 R

■ Culoare opac special
Galben Albastru Maro Reb Brown Maro inchis Un schimb, o tură Schimbarea B C Shift D Shift

Yel Bl u Brn R Brn Dk Brn A Sft B Sft C Sft D Sft
InO1 InO2 PO MO

■ Trans Enamel
gri Negru clar
Gry Bl k clar

TE

5 6
■ Translucid ■ Baza * Avem, de asemenea, o gamă de smalț dur, smalț trans și translucid. Smalț

E-mail trans
Translucid

: E0 Hard, E1 Hard, E2 Hard, E3 Hard, E4 Hard : TE 
Hard
: HVT Hard, T Hard, LVT Hard, CT Hard

HVT T LVT CT Baza



[ Compoziție Luna-Wing ］ 3.2 Cervical
Rășină corporală pentru exprimarea naturală a culorilor în jurul zonei cervicale.

1. Pastă de grund 4. Pata
3.3 Dentina
Rășină corporală pentru a exprima dentina.

Primer Paste este un grund de lipire pentru altele 
neprețioase. Nu poate fi folosit pe altele de aur.

Pastă tip fotopolimerizare care conține monomer 
metacril pentru ajustarea culorii.

„Clear” este un lichid diluant pentru Stain și, de asemenea, este

aplicabil pentru a sublinia transluciditatea.
3.4 E-mail
Rășină pentru corp pentru a exprima smalțul.2. Rășină opac

Pastă tip fotopolimerizare care conține monomer 
metacril menită să ascundă culoarea. Aplicați Invisible 
Opaque mai întâi pentru a sigila margelele de reținere 
a subdecupajului, apoi fotopolimerizare. Apoi, aplicați 
fiecare opac și fotopolimerizare.

3.5 E-mail trans
Rășină corporală pentru a exprima transluciditatea. 

aceasta'E folosit pentru a exprima transluciditatea este între Translucid și Email.
5. Reparare lichid

Lichid tip fotopolimerizare care conține monomer metacril. 
Pentru o acumulare suplimentară după ajustarea formei, 
aplicați Repair Liquid subțire, apoi aplicați rășină pentru 
corp. Îmbunătățește adaptabilitatea suprafeței întărite.

3.6 Translucid
Rășină corporală pentru a exprima transluciditatea.

HVT Valoare mare translucid Translucid cu luminozitate ridicată.
3. Rășină pentru corp T Translucid Standard translucid.
Pastă tip fotopolimerizare care conține monomer 
metacril. Rășina pentru corp este un termen 
generic pentru Dentine Opacă, Cervicală, 
Dentină, Smalț, Trans Enamel, Translucid și Efect.

LTV Valoare scăzută translucid Translucid cu luminozitate scăzută.

CT Portocaliu deschis și roz translucid pentru culoarea gumei. 
Pentru expresia zonei cervicale.Cervical translucid

3.7 Efect
Rășină corporală caracterizată pentru a exprima dintele decolorate etc.

* Baza are o adâncime de întărire adâncă și a fost dezvoltată 
exclusiv pentru tăierea pontică cu duritate stabilită. Nu poate fi 
folosit pe față, ca și alte tipuri de rășină pentru corp.

HVWE Email alb de mare valoare Email mai strălucitor decât WE.

NOI Email alb Email cu luminozitate mare. Exprimă suprafața proximală și benzi albe.

A.M Chihlimbar Exprimă limpede portocalie.

[ Instructiuni de folosire ] OC Ocluzală Culoare portocalie deschisă. Exprimă culoarea suprafeței ocuzale posterioare.

Cafea Cafea Subliniază culorile maro precum cafeaua.
1. Pastă de grund
Aplicați înainte de Invisible Opaque pentru tratarea suprafeței. Pasta de grund are o lipire puternică de alte 
neprețioase. Poate fi folosit ca Invisible Opaque, astfel încât să folosească Invisible Opaque nu este necesar. În 
acest caz, pasta de amorsare trebuie aplicată suficient de gros pentru a acoperi marginea de reținere.
※Pasta de amorsare nu poate fi folosită pentru altele de aur.

portocale portocale Subliniază culoarea portocalie.

L GUM Gumă ușoară Exprimă culoarea deschisă a gumei.

GUMĂ Gumă Culoarea normală a gumei pentru a exprima guma.

D GUM Gumă întunecată Culoarea închisă a gumei pentru a exprima guma.

2.1 Opac invizibil
Invisible Opque este o rășină opacă fluidă, care curge în subtăierea granulelor de reținere 
pentru a face reținerea mecanică între și rășină.

3.8 Baza
Baza este folosită pentru a umple partea pontică a podurilor.

Baza este de culoare translucida cu o adâncime de fotopolimerizare profundă, proiectată numai pentru partea pontică. 

Nu poate fi folosit pe partea frontală.2.2 Opac
Opac este folosit pentru a acoperi culoarea metalului. 4. Pata

Element caracterizator pentru a exprima dintele decolorat. Tonul suplimentar de culoare este exprimat eficient printr-un strat 
subțire. După fotopolimerizare a rășinii opace sau de corp, se aplică cu o pensulă rotundă și se fotopolimeriază aproximativ 60 
de secunde.
Pata ar trebui folosită ca o expresie internă a culorii. După aplicarea petei, fotopolimerizare aproximativ 60 sec.; 
este necesar să se aplice apoi rășină corporală.
* Pata nu poate fi folosită pentru suprafață.
Toate petele „deplasate” sunt în principiu culorile maro ajustate la nuanțe generale de la A la D.
Există 4 tipuri de schimbare: schimbarea A (roșu și maro), schimbarea B (roșu și galben), schimbarea C (gri) și 
schimbarea D (roșu și gri).
Clear este un lichid diluat pentru a regla vâscozitatea petei. Clear poate fi folosit pentru a sublinia transluciditatea.

2.3 Culoare opac specială
Acest opac este folosit pentru exprimarea naturală a culorii. Utilizați pe zona incizală sau cervicală atunci când reflexia culorii 
opace este puternică.

InO1
InO2

In01 (gri), In02 (gri, violet); Culoarea de bază pentru a da transluciditate artificială 
conectorului dinților conectați și marginea incizală anterioară (când există metal 
aproape de marginea incizală).

Opac incizal

PO Roz Opac Culoare de bază pentru rășină color guma.

MO Marjă opac Culoare portocalie și bej pentru a sublinia culoarea cervicală.

3.1 Dentina opac
Opaque Dentine este utilizată pentru a preveni percolarea culorii opace (când există un spațiu extrem de subțire pentru 
acumulare) (când nu este asigurată sau mare suficientă pentru dentina). Când grosimea acumulează este mai mică de 0,5 mm, 
aplicați-o subțire pentru a exprima profunzimea culorii cu un strat subțire.

7 5. Reparare lichid
Repair Liquid este utilizat atunci când suprafața neîntărită este îndepărtată după corectarea 
formei. Îmbunătățește adaptarea suprafeței întărite înainte de aplicarea suplimentară.
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[ Program de fotopolimerizare ］ [ Luna Wing Basic Layering Step ］

Procedura de întărire este cea 

prezentată în tabel.

Fotopolimerizare finală: lumină

se întărește după terminarea 

completă a formării.

Convenţional
Timp de însănătoșire

（Secunda）
Yamakin

LED CURE MasterNumăr Cu fața la coroană Coroana jachetei

Pastă de grund Aproximativ 90 sec. Aproximativ 10 sec. Pregatirea cadrului metalic Modelare în ipsos

Opac invizibil Aproximativ 90 sec. Aproximativ 10 sec.

sablare Almina Pastă de ciment sigură
* Rășină pentru corp

Cervical, 
Dentina,
D entina ,
S ranslucent En ame l Tr 
ans l ucent , E f ec t , 
Bază

Opac Aproximativ 180 sec. Aproximativ 30 sec.
Dimensiunea particulelor de almina: aproximativ 

50μm Presiune: aproximativ 0,2~0,25MpaO paque * Distanțiere din rășină TWiNY

Baza Aproximativ 180 sec. Aproximativ 90 sec.
Rășină pentru corp*

Primer Pastă și fotopolimerizare Aplicați SeparatorSmalț , Alții Aproximativ 60 sec. Aproximativ 10 sec.

* Aplicați pasta de primer și lăsați-o timp de 120 de 

secunde, apoi fotopolimerizare [aproximativ 90 de 

secunde] [LED: aproximativ 10 secunde]

* Separator de rășină TWiNY
Pata Aproximativ 60 sec. Aproximativ 10 sec.

Fotopolimerizare finală Aproximativ 180 sec. Aproximativ 90 sec.
Opac invizibil și fotopolimerizare

* Aplicați Invisible Opaque pe acoperirea suprafeței 
bilelor de retenție, apoi fotopolimerizare 
[aproximativ 90 sec.] [LED: aproximativ 10sec.][ Tehnica de bază de stratificare ］

Baza pe pontic si fotopolimerizare

[aproximativ 180 sec.] [LED: aproximativ 90 sec.]

Acumulare cu 2 straturi Acumulare cu mai multe straturi
Opac și fotopolimerizare

Repetați procesul Opaque până când culoarea 
metalului este ascunsă, apoi fotopolimerizare 
[aproximativ 180 sec.] [LED: 30sec.]

T Culoare opac specială și fotopolimerizare
E3
DA3

E3 Caracterizați pe Opac
[aproximativ 180sec.] [LED:aproximativ 30sec.]DA3

Corp (cervical, dentină și email) și fotopolimerizare

[aproximativ 60 sec.] [LED: aproximativ 10sec.]

Pete și fotopolimerizare

Se caracterizează pe rășină corporală

* Pata nu poate fi folosită pentru suprafață. 

[aproximativ 60 sec.] [LED: aproximativ 10sec.]
OA3 OA3

IvO
IvO Cura de corp si foto

CA1 [aproximativ 60 sec.] [LED: aproximativ 10sec.]

Fotopolimerizare finală

[aproximativ 180sec.] [LED: 90sec.]

Corectarea formei și a lustruirii

Tratament intern
·Sablare cu nisip (aproximativ 0,1~0,2Mpa)

în interiorul coroanei jachetei folosind pulbere de 
alumină (aproximativ 50μm)

·Curăţare cu abur sau cu ultrasunete
9 10
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Exemple de formare Cu fața la coroană

[ Stratificarea de bază pentru coroana de față ］
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9.

1. Pregătirea ramei metalice 5. Aplicare cervicală (dentină opacă) și 
fotopolimerizareRealizați un model de ipsos în conformitate cu practica 

normală. Faceți forma coroanei folosind ceară și faceți 
spațiu între coroane; apoi aplicați material de lipire și 
margele de reținere pe partea frontală pentru a realiza 
modelul de ceară (forma de cadru metalic). Utilizați 
margele de reținere a dimensiunii particulelor de 100 
μm-200 μm.
Apoi turnați metalul urmând instrucțiunile produsului.

Aplicați Dentina Cervicală sau Opacă începând 
de la gât până în zona incizală, aplicând 
progresiv mai subțire, ținând cont de gradația 
ulterioară a culorii. Fotopolimerizare 
aproximativ 60 sec.

2. Tratarea cu alumină a cadrului metalic
Sablă (aproximativ 0,2~0,25Mpa) suprafața cu pulbere de 
alumină (aproximativ 50μm); apoi utilizați aparat de curățat 
cu abur sau cu ultrasunete pentru a spăla, apoi uscați.

3. Pastă de grund și aplicare opac 
invizibil și fotopolimerizare

6. Aplicarea dentinei si fotopolimerizarea
Aplicați Dentine pentru a forma forma necesară a miezului dentinei și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

(Aplicați culoarea dorită de Stain cu o pensulă rotundă, dacă este 

necesar pentru a regla tonul culorii și pentru o caracterizare 

parțială. Apoi fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de 

secunde.)

Aplicați Primer Paste uniform cu o perie plată. Lăsați-l timp 
de 120 de secunde, pentru a spori puterea de lipire. 
Fotopolimerizare aproximativ 90 de secunde. Apoi aplicați 
Invisible Opaque pentru a acoperi bilele de retenție. 
Aplicați subțire în zona marginii fără margele. 
Fotopolimerizare aproximativ 90 sec. din nou. Primer Paste 
este un material de lipire, dar în același timp poate fi folosit 
ca Invisible Opaque, utilizarea Invisible Opaque nu este 
necesară. În acest caz, pasta de amorsare trebuie aplicată 
suficient de gros pentru a acoperi margelele de retenție.

* Când suprafața neîntărită este îndepărtată după 
corectarea formei, utilizați Repair Liquid.
Îmbunătățește adaptarea suprafeței întărite înainte 
de aplicarea suplimentară

* Pasta de amorsare nu poate fi folosită pentru aliajele de aur.

4. Aplicare opace și fotopolimerizare 7. Aplicarea smalțului și fotopolimerizarea
Se aplică opac cu o pensulă plată subțire și se polimerizează cu 

lumină timp de aproximativ 180 de secunde. În cazurile în care 

culoarea metalului este vizibilă, repetați acest pas până când 

culoarea metalului este ascunsă.

Aplicați email pentru a forma coroana dorită și fotopolimerizează 

timp de aproximativ 60 de secunde.

* Nu aplicați gros odată.
Utilizați culoarea opacă specială pentru a 
exprima transparența zonei incizale sau 
culoarea gâtului.
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Exemple de formare Cu fața la coroană

[ Stratificarea de bază pentru coroana de față ］
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9.

8. Aplicare translucidă și 
fotopolimerizare

12. Lustruire
Lustruiți folosind o pensulă, șlefuitor pentru țesături, cu 
polierul C&B Diamond sau C&B Nano Diamond Polisher.În cazurile în care este necesar Translucent, aplicați Translucent și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

9. Fotopolimerizare finală

După stratificarea finală, fotopolimerizare timp de aproximativ 180 de 

secunde ca fotopolimerizare finală.

10. Corectarea formei 13. Completează

Corectați forma folosind un vârf de carborundum sau 
diamant.

* Stratificare suplimentară

În cazul unei straturi suplimentare după corecțiile de 
formă, aplicați Repair Liquid subțire și aplicați rășina 
de corp necesară. Fotopolimerizare timp de 60 sec., 
aceiași pași ca și 5-9.

11. Finisare
Îndepărtați orice cicatrice cu un con de hârtie și un punct 
de silicon pentru a face suprafața netedă.
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Exemple de formare Cu fața la coroană

[ Stratificare de bază de construcție pentru podul Crown］
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9.

Pregătirea ramei metalice 2. Pastă de grund și aplicare opac 
invizibil și fotopolimerizare

1. Reduceți
Aplicați Primer Paste uniform cu o perie rotundă subțire. 
Lăsați-l timp de 120 de secunde, pentru a spori puterea de 
lipire. Fotopolimerizare aproximativ 90 de secunde. Apoi 
aplicați Invisible Opaque pentru a acoperi bilele de 
retenție. Aplicați subțire în zona marginii fără margele. 
Fotopolimerizare aproximativ 90 sec. din nou. Pasta de 
grund este un material de lipire, dar in acelasi timp poate fi 
folosita ca Invisible Opaque, nu este necesara folosirea 
Invisible Opaque. În acest caz, pasta de amorsare trebuie 
aplicată suficient de gros pentru a acoperi margelele de 
retenție.

Tăiați înapoi formând coroana. În cazurile în care Luna-
Wing este utilizat pentru dintele anterior sau coroana 
orientată, zona ocluzală a dintelui opus trebuie să fie 
acoperită cu metal pentru a evita fractura.

* Pasta de amorsare nu poate fi folosită pentru aliajele de aur.

2. Aplicați margele de retenție 3. Aplicare de bază și fotopolimerizare
Aplicați material de lipire și margele de retenție pe partea 
frontală pentru a face model de ceară.
Utilizați bile de reținere a dimensiunii particulelor de 100 μm - 200 

μm. Apoi turnați metalul urmând instrucțiunile produsului.

Pentru partea pontică, aplicați Primer Paste cu o perie plată 
pe zona pontică și fotopolimerizează aproximativ 90 de 
secunde. apoi aplicați baza.
Reglați grosimea față de adiacentă și fotopolimerizare timp de 

aproximativ 180 de secunde.

Stratificare de bază pentru podul Crown 4. Aplicare opace și fotopolimerizare
Se aplică opac cu o pensulă plată subțire și se polimerizează cu 

lumină timp de aproximativ 180 de secunde. În cazurile în care 

culoarea metalului este vizibilă, repetați acest pas până când 

culoarea metalului este ascunsă.

1. Tratarea suprafeței cadrului metalic
Sablă (aproximativ 0,2~0,25Mpa) suprafața folosind pulbere de 

alumină (aproximativ 50μm), apoi folosește un aparat de curățat 

cu abur sau cu ultrasunete pentru a spăla și usca. * Nu aplicați gros odată.
Utilizați culoarea opacă specială pentru a 
exprima transparența zonei incizale sau 
culoarea gâtului.
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Exemple de formare Cu fața la coroană

[ Stratificare de bază de construcție pentru podul Crown ］
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9.

10. Corecții la formă
Corectați forma folosind un vârf de carborundum sau 
diamant.5. Aplicare cervicală (dentină opacă) și 

fotopolimerizare * Stratificare suplimentară

În cazul unei straturi suplimentare după corecțiile de 
formă, aplicați Repair Liquid subțire și aplicați rășina 
de corp necesară. Fotopolimerizare timp de 60 sec., 
aceiași pași ca și 5-10.

Aplicați Dentina Cervicală sau Opacă începând 
de la gât până în zona incizală, aplicând 
progresiv mai subțire, ținând cont de gradația 
ulterioară a culorii. Fotopolimerizare 
aproximativ 60 sec.

11. Finisare
Îndepărtați orice cicatrice cu un con de hârtie și un punct 
de silicon pentru a face suprafața netedă.

6. Aplicarea dentinei si fotopolimerizarea
Aplicați Dentine pentru a forma forma necesară a miezului dentinei și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

(Dacă este necesară caracterizarea parțială a ajustării 
culorii, aplicați culoarea dorită de Stain cu o perie rotundă 
și fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.)

12. Lustruire
Lustruiți folosind o perie, un șlefuitor și un material de lustruit 

pentru a termina.

7. Aplicarea smalțului și fotopolimerizarea
Aplicați email pentru a forma coroana dorită și fotopolimerizează 

timp de aproximativ 60 de secunde.

8. Aplicare translucidă și 
fotopolimerizare 13. Completează

În cazurile în care este necesar Translucent, aplicați Translucent și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

Pentru expresia intermediară a culorii dintre 
Translucent și Enamel, aplicați Translucent 
Enamel. Pentru decolorarea expresiilor, aplicați 
Efect parțial.

9. Fotopolimerizare finală17 18
După stratificarea finală, fotopolimerizare timp de aproximativ 180 de 

secunde. ca fotopolimerizare finală.



Exemple de formare Coroana jachetei

[ Stratificare de bază pentru coroana jachetei ］
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9.

Realizarea modelului din ipsos 4. Cervical (Dentină opac) Aplicare și 
fotopolimerizare

1. Aplicare cu distanțiere de rășină Aplicați Dentina Cervicală sau Opacă începând 
de la gât până în zona incizală, aplicând 
progresiv mai subțire, ținând cont de gradația 
ulterioară a culorii. Fotopolimerizare 
aproximativ 60 sec.

Realizați un model de ipsos în conformitate cu practica 
normală.
Aplicați TWiNY Resin Spacer pe suprafață, cu excepția zonei 
de margine și uscați.

2. Aplicarea separatorului de rășină
5. Aplicarea dentinei si fotopolimerizarea

Pentru o îndepărtare mai ușoară a mucegaiului coroanei 
jachetei, aplicați TWiNY Resin Separator subțire pe zona 
marginii și uscați. Aplicați Opaque înainte ca TWiNY Resin 
Separator să se usuce complet.

Aplicați Dentine pentru a forma forma necesară a miezului dentinei și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

(Dacă este necesară caracterizarea parțială a ajustării 
culorii, aplicați culoarea dorită de Stain cu o perie rotundă 
și fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.)

6. Aplicarea emailului și fotopolimerizarea
Aplicați email pentru a forma contur și fotopolimerizare timp de aproximativ 

60 de secunde.

3. Aplicare opace și fotopolimerizare 7. Aplicare translucidă și 
fotopolimerizareAplicați Opaque cu o tufă plată subțire și polimerizate la lumină 

timp de aproximativ 180 de secunde. În cazurile în care culoarea 

metalului este vizibilă, repetați acest pas până când culoarea 

metalului este ascunsă.

În cazurile în care este necesar Translucent, aplicați Translucent și 

fotopolimerizare timp de aproximativ 60 de secunde.

Pentru expresia intermediară a culorii dintre 
Translucent și Enamel, aplicați Translucent Enamel. 
Pentru decolorarea expresiilor, aplicați Efect parțial.* Nu aplicați gros odată.

Utilizați culoarea opacă specială pentru a 
exprima transparența zonei incizale sau 
culoarea gâtului. 8. Fotopolimerizare finală19 20

După stratificarea finală, fotopolimerizare timp de aproximativ 180 de 

secunde. ca fotopolimerizare finală.



Exemple de formare Coroana jachetei

[ Stratificare de bază pentru coroana jachetei ］ Alinia
* Timpul convențional de întărire este indicat în următorii pași.
În cazul în care este utilizat LED CURE Master, vă rugăm să confirmați „Programa de polimerizare cu lumină” pe pade 9. Set obișnuit, (Set obișnuit greu)

Opac invizibil 2,3 ml: IvO
Opac 2.3mL: OA1、OA2、OA3、OA3.5、OA4、OB2、OB3、OC3 Culoare 
opaca speciala 2.3mL:InO1、MO
Cervical 5g(3mL): CA1、CA2、CB1、CC1
Dentina 5g(3mL): DA1、DA2、DA3、DA3.5、DA4、DB2、DB3、DC3 Lichid de reparare 6mL 
Dentina opaca 5g(3mL): ODA1、ODA2、ODA3、ODA3.4、ODA3.4

Email 5g(3mL):E2、E3、E4
（sau E2 Hard、E3 Hard、E4 Hard) 

Translucid 5g（3mL）：T (sau T Hard) Pastă 
de grund 2,3mL

9. Corecții la formă, lustruire și 
complete Accesorii ·Perii plate (3) ·Perii rotunde (3) ·Hârtie pentru amestecare (50) ·Paleți (5) cu capac de umbră (1)

Corectați forma folosind un vârf de carborundum sau 
diamant.
După ce scoateți coroana jachetei de pe modelul de ipsos, 
reglați suprafața cu un punct de silicon și lustruiți cu 
pensula, șlefuirea fabulelor și materialul de lustruit pentru 
a termina.

Set de pornire, (Set de pornire greu)
Invizibil Opac 2,3 ml: IvO Opac 2,3 ml: 
OA2, OA3, OA3,5 Opac Culoare de 
specialitate 2,3 ml: InO1, MO Cervical 5 g 
(3 ml): CA1, CA2
Dentina 5g (3mL): DA2、DA3、DA3.5

Dentina opaca 5g（3mL）：ODA2、ODA3、ODA3.5 
Email 5g（3mL）：E2、E3 (sau E2 Hard、E3 Hard) 
Translucid 5g（3mL）：T (sau T Hard)
Pastă de grund 2,3 ml
Lichid reparator 6 ml

Accesorii ·Perii plate (3) ·Perii rotunde (3) ·Hârtie pentru amestecare (50) ·Paleți (5) cu capac de umbră (1)

* Stratificare suplimentară

În cazul unei straturi suplimentare după corecțiile de 
formă, aplicați Repair Liquid subțire și aplicați rășina 
de corp necesară. Fotopolimerizare timp de 60 sec., 
aceiași pași ca 4-8.
În cele din urmă, sabați cu nisip (aproximativ 0,1 ~ 0,2Mpa) 

interiorul coroanei jachetei folosind pulbere de alumină 

(aproximativ 50μm), apoi utilizați un aparat de curățat cu abur sau 

cu ultrasunete pentru a spăla și apoi uscați.

Set de introducere, (Set de introducere greu)

Opac invizibil 2,3 ml: 
Opac IvO 2,3 ml: OA3
Opac Culoare de specialitate 2,3 ml: InO1、
MO Cervical 5g (3mL): CA1
Dentina 5g (3mL): DA3

Dentina opaca 5g (3mL): Email 
ODA3 5g (3mL): E3 (sau E3 Hard) 
Translucid 5g (3mL): Pasta de grund 
T (sau T Hard) 2,3mL
Lichid reparator 6 ml

Accesorii ·Perii plate (2) ·Perii rotunde (3)

Kit de pete
Pată 1 ml: Albastru, Galben, Roșu, Portocaliu, Portocaliu închis, Alb, Negru, Gri, Maro, A Shift, B Shift 
Stain Clear 6 ml: Transparent

Accesorii ·Perii plate (2) ·Hârtie de amestec (50) ·Paleți (5) cu capac de umbră (1)

Kit Roșu Plus
Opac 2,3 ml：OA2R、OA3R、OA3,5R Cervical 
5g（3mL）：CA1R、CA2R Dentina 5g
（3mL）：DA2R、DA3R、DA3.5R

Pentru orice alte informații sau întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.
Sediul central: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japonia Sucursala: 
Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPONIA Fabrică și cercetare și dezvoltare: 
Kochi, JAPONIA
P: +81-6-6761-8338 F: +81-6-6761-0610

21 E: contact@yamakin-gold.co.jp 22
http://www.yamakin-gold.co.jp


